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Indledning
Af Jacob Sejer Pedersen

Indholdet af terrorpakken, der med 91 stemmer blev vedtaget i Folketinget 
2.6.06, er et af de væsentligste emner i den retspolitiske debat. Mange af elemen-
terne i pakken bliver berørt i denne bog, og de områder, der ikke bliver behandlet 
i en selvstændig artikel, bliver kort omtalt i denne indledning.

Et af de mest omdiskuterede aspekter i pakken er udvidelserne af Politiets Ef-
terretningstjenestes (PET’s) beføjelser. Selv inden for justitsvæsenet, hvor aktø-
rerne for det store flertals vedkommende ikke har været sene til at bifalde terro-
rinitiativerne, er skeptikerne trådt i karakter. Tidligere statsadvokat for Sjælland 
Erik Merlung – i embedet indtil april 2006 – tog bladet for munden. I en lands-
dækkende avis kaldte han initiativerne for ”betænkelige”. Og videre: ”Selvfølgelig 
må og skal retsstaten forholde sig til de nye trusler, men vi ved ikke ret meget, 
og politikerne må agere lidt i blinde samtidig med, at de sagkyndiges og embeds-
mændenes viden er begrænset. Læsset trækker lidt i retning af, at det kan blive 
misforstået overkill”. Helt ind i regeringspartiernes egne rækker ulmede betænke-
lighederne. Da justitsminister Lene Espersen (K) den 31. marts 2006 fremsatte 
det endelige lovforslag i Folketinget, skabte det oprørslignende tilstande i Venstre. 
Folketingsmedlemmerne Birthe Rønn Hornbech (retspolitisk ordfører), Britta 
Schall Holberg, Leif Mikkelsen, Marion Pedersen, Jens Kirk, Torsten Schack Pe-
dersen og Ellen Trane Nørby udtrykte alle offentligt deres skepsis. 

I CeRePo’s øjne er det væsentligt at se PET’s udvidede beføjelser i det men-
neskeretlige lys. Flere af initiativerne i terrorpakken kolliderer direkte med men-
neskerettighederne. Derfor er det vigtigt, at repræsentanter fra samtlige partier 
i Folketingets Retsudvalg i udvalgets betænkning pointerede, at terrorreglerne 
skal tolkes i lyset af netop menneskerettighederne. PET har med terrorpakken 
fået adgang til indsamling og samkøring af alle typer persondata, som findes hos 
offentlige myndigheder (retsplejeloven § 110 a. stk. 2). Den nye regel giver PET 
adgang til at undersøge for eksempel en persons ”utilpassede” adfærd eller for 
store alkoholforbrug. Den giver politiet mulighed for anholdelser ved politiske 
demonstrationer på et hidtil ”tyndt” grundlag, mulighed for udlevering af bib-
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lioteksoptegnelser og mulighed for at få oplysninger om en persons sygdomme, 
behandling og medikamenter indført i journalen hos egen læge eller på sygehuset, 
herunder behandling på psykiatrisk afdeling.

De nye regler giver både adgang til indsamling af data om enkeltpersoner og 
om en kreds af personer. Et eksempel kan være alle personer, der inden for en 
bestemt periode har rettet henvendelse til en offentlig institution. Det kræver 
hverken en konkret vurdering af, om dataene er nødvendige for at forebygge el-
ler efterforske, eller om dette hensyn vejer tungere end hensynet til at beskytte 
borgernes retssikkerhed. Betingelsen er blot, at oplysninger ”må antages at have 
betydning” for PET’s arbejde med forebyggelse eller efterforskning. Meningen 
er, at offentlige institutioners tavshedspligt skal vige for en anmodning fra PET. 
Advokatrådet har påpeget, at eksempelvis en læge ikke kan nægte at udlevere 
oplysninger til PET uden at bryde loven. Den vurdering har Justitsministeriet 
anerkendt, mens justitsministeren selv fastholder, at det ikke er tilfældet.

Men det er langt fra sikkert, at Justitsministeriets fortolkning er lovlig. Men-
neskerettighedskonventionens artikel 8 kræver, at ethvert indgreb i den person-
lige frihed skal vurderes konkret. Ved krav fra PET om udlevering af en gruppes 
persondata bliver denne artikel 8 vigtig for sygehuse, undervisningsinstitutio-
ner, biblioteker og andre offentlige institutioner. Hvis PET ikke har en overbe-
visende grund, må offentlige myndigheder afvise udlevering af persondata uden 
retskendelse. Offentlige institutioner og domstole skal vurdere konkret, om en 
anmodning fra PET skal imødekommes. Hvis en anmodning ikke umiddelbart 
er overbevisende, skal der vægtes mellem hensynet til at beskytte borgernes tillid 
til den offentlige institution – f.eks. et sygehus – og oplysningernes betydning for 
forebyggelse eller bekæmpelse af terror.

Mere straf og flere fængsler

”Der er mere vold i gaderne, og den er blevet mere rå. Før var det nok at slå på tæ-
ven, skubbe lidt og råbe. Den slags vold ser vi sjældent i dag, hvor det er normalt, 
at der bliver brugt knive, køller og andre våben. Volden er blevet mere afstumpet. 
Man kan snakke om, at lunten er blevet kortere og råheden mere fremherskende”. 
Sådan beskriver kriminalinspektør i Århus Politi Allan Erik Lund voldsbilledet i 
Danmark (Politiken, 6. maj 2005).

Men det er ikke et retvisende billede, han tegner. Antallet af voldsepisoder, 
hvor der er blevet brugt våben, er steget med blot 5% i løbet af de seneste ti år. Til 
gengæld er risikoen for at komme til skade, når der er våben fremme, faldet mar-
kant, og antallet af ofre med synlige skader er faldet med 8%. Den almindelige 
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værtshusvold er tilmed faldet drastisk. Det følger af undersøgelsen ”Danskernes 
udsathed for kriminalitet”, som er udarbejdet af kriminolog Flemming Balvig og 
forskningschef i Justitsministeriet Britta Kyvsgård. De har spurgt 11.000 dan-
skere, om de inden for det seneste år har været udsat for vold. Det har 2%. Det 
samme som i 1995. Undersøgelsen viser også, at volden ikke er blevet grovere. 
Politiet får godt nok flere anmeldelser, men der er også flere, der anmelder vold. 
Gennemsnitligt kommer en dansker ud for vold én gang i voksenlivet. Tallene fra 
skadestuerne for behandlinger for vold har været konstante i 10 år. Drabstallet 
har ligget på mellem 50 og 60 de sidste 20 år.

Antallet af børn og unge, der idømmes ubetingede fængselsstraffe, er på få år 
steget markant og slår alle rekorder, viser Danmarks Statistik. Mens 200 15-17-
årige i 2000 modtog en ubetinget dom til afsoning i et fængsel, var tallet i 2005 
stedet til 402. Også betingede straffe til gruppen af unge er steget. Ikke nær så 
kraftigt, men dog med 50%. En væsentlig faktor er, at flere og flere unge bliver 
dømt for vold. Det er en konsekvens af 10 års forskellige ”voldspakker”. Forman-
den for Det Kriminalpræventive Råd, professor dr.jur. Eva Smith, mener, det er 
en ”sørgelig udvikling”. Hun betragter den dømte gruppe som børn og tror på 
sociale foranstaltninger i stedet for fængsel. Regeringens politik er udtryk for, at 
man handler, som man tror, befolkningen ønsker. I stedet for at se på, hvad be-
hovet er, mener hun (Fyens Stiftstidende, 2. februar 2006).

Denne udvikling sker på trods af, at kriminaliteten blandt unge generelt er 
faldende. I 1989 var det 25% af alle unge, der aldrig havde begået kriminalitet. I 
1999 var tallet 36%. Men det er ikke de hårdere straffe, der har skabt faldet i kri-
minalitet. På de områder, hvor man ikke har skærpet straffene, er kriminaliteten 
faldet mest. For eksempel tyveri og hærværk. Omfanget af vold er kun faldet lidt, 
selv om det er på dette område, man har skærpet straffene mest. 

Kriminolog Beth Grothe Nielsens artikel Mere straf, flere fængsler – hvorfor 
det? beskriver de strafskærpelser på voldsområdet, der begyndte under SR-rege-
ringen i 1990’erne, og siden 2002 er accelereret under den borgerlige regering. 
I forlængelse heraf kommer hun ind på det fængselsboom, samfundet har været 
vidne til i de senere år. Hun sætter spørgsmålstegn ved, hvad samfundet egentlig 
får for de mange penge, det koster at opruste fængselskapaciteten. Beth Grothe 
Nielsen beskriver også forskellige begrundelser for straf og gennemgår kort hvor-
vidt special- og generalprævention virker. 

Retsfølelsens mysterium

Flemming Balvig: ”Ønsket om at fremstå som handlekraftig gør forkyndelsen af 
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budskaber som ’tough on crime’ og ’nul-tolerance’ attraktive i en politisk jargon. Der 
er flere eksempler på, at der under disse paroler bliver udvist en sådan handlekraft, at 
man måske havde været bedre tjent med tøven” (Information, 6. april 2006).

Jesper Ryberg: ”Når det fra politisk hånd anføres, at straffen for visse forbrydelser 
er ude af trit med den almene retsfølelse, virker det ofte, som om at der er tale om 
straffe, der er uretfærdige. Det taler til menneskelige instinkter, når politikerne kræ-
ver strengere og mere ubehagelige former for straf ” (Information, 6. april 2006).

Frygten for at blive slået ned på gaden eller at komme hjem til et hus ende-
vendt af indbrudstyve giver ikke grund til flere bekymringer hos danskerne, end 
det gjorde for 20 år siden, og kriminaliteten falder generelt. Danskerne har ifølge 
Flemming Balvigs og Britta Kyvsgaards rapport faktisk ikke på det område næret 
så få bekymringer, som det er tilfældet i dag. Alligevel er der en kraftig tendens til 
at skærpe straffene, og ofte lyder argumentet, at det er på grund af retsfølelsen.

Retsfølelsen er en mærkværdig størrelse. Ikke sjældent bliver der henvist til 
den i den retspolitiske debat med det argument, at de straffe, vi har, er for lave i 
forhold til befolkningens retsfølelse. Ofte følger der ingen overvejelser med om, 
hvorfor retsfølelsen bør spille en rolle for den måde samfundet straffer på. Med 
dette udgangspunkt giver Jesper Ryberg i artiklen Kriminalpolitik med omtanke 
et bud på, hvordan man laver en fornuftig straffepolitik og ikke mindst, hvorfor 
politikerne ikke gør det. 

Fængsler og menneskerettigheder

Antallet af isolationsfængslede steg med 22% fra 2003 til 2004, mens antallet fra 
2004 og frem er faldet med godt 8% (Justitsministeriets Forskningsenhed, april 
2006). Det på trods af, at Folketinget i 2000 vedtog en lov, der skulle begrænse 
brugen af isolationsfængsel. På kvindeafdelingen i Vestre Fængsel i København 
måtte mange af de indsatte i 2005 og 2006 bo parvis på kun 7 kvadratmeter. 
På afdelingen, hvor der er plads til 30, boede der i perioder 50. Kvinderne var 
bekymrede for deres sikkerhed ved brand, og de delte 4 toiletter og seks bade 
(Ritzau, 24. april 2006).

Dødsgangen bliver den kaldt. Afdeling H-1 i Anstalten ved Herstedvester. Den 
afdeling, der huser de mest syge og skrøbelige fanger i Danmark. På denne afde-
ling begik 3 indsatte selvmord i løbet af de første fire måneder af 2006. Mindst 
den ene af dem var psykotisk, og personalet forsøgte forgæves 9 gange at få ham 
overflyttet til Skt. Hans Hospital. Ifølge internationale konventioner må psykoti-
ske mennesker slet ikke sidde i fængsel (Politiken, 22. marts 2006).

Folketingets Ombudsmand kalder i en rapport de fysiske rammer på anstalten 
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for uacceptable. Der er uhygiejnisk, konkluderer han. Blandet andet nævner han 
møbler i dårlig stand, knuste ruder og beskidte celler. I en af observationscellerne 
var der eksempelvis lagt plastic over udluftningsristen for at undgå lugten fra 
kloakken (Politiken, 22. marts 2006).

Det er blot en lille del af billedet, der viser, hvordan det står til i de danske fængs-
ler. Men hvordan er det kommet så vidt? På trods af oplysningstidens diskus-
sioner om den retfærdige straf og den anklagedes rettigheder var det helt frem til 
1960’erne i praksis udgangspunktet, at den anklagede stort set ingen rettigheder 
havde. I de følgende årtier skete en omfattende international udvikling, der gav 
den indsatte mange af den frie borgers rettigheder. Udviklingen skabte et men-
neskeretligt fundament, der regulerer staterne på det menneskeretlige område – 
herunder deres fængselspraksis. Men dette fundament er blevet udfordret fra flere 
sider. En af dem er en international, hævnorienteret straffepolitisk tendens, der 
har betydet en markant stigning i brugen af indespærring. En anden er den afhø-
rings-/fængselspraksis, der fulgte i kølvandet på den aktuelle ”krig mod terror”. 

Peter Scharff Smith kalder sin artikel Statens slaver eller statens medborgere 
– Fængsler og menneskerettigheder internationalt og i Danmark. Artiklen in-
deholder et historisk rids af udviklingen for fængsledes rettigheder, den menne-
skeretlige status på området samt en beskrivelse af en række af de problemer, der i 
dag udfordrer fængsledes rettigheder både internationalt og i Danmark.

Indgreb i meddelelseshemmeligheden

”Folketinget bør ikke øge beføjelserne for Politiets Efterretningstjeneste (PET) til 
at foretage aflytning, før PET har oplyst antallet af aflytninger, som godkendes 
og underkendes af domstolene”. Det mener Advokatrådet på baggrund af antallet 
af uberettigede aflytninger (Advokatrådets høringssvar til terrorpakken). Tallene 
fra rigspolitiets årlige rapport viser, at politiet i fire gange så mange tilfælde får 
underkendt en aflytning af domstolene, når politiet har iværksat aflytningen uden 
en dommerkendelse, som når politiet går til domstolene først og spørger om lov.

Disse tal, som ikke omfatter PET’s aflytninger, er ifølge Advokatrådet særdeles 
relevante i forbindelse med terrorpakken, når PET’s beføjelser til at foretage tele-
fon- og teleaflytning af mistænkte bliver udvidet pr. 1. januar 2007. Ifølge loven 
bliver det i højere grad end i dag PET selv, der beslutter, hvem der skal aflyttes, 
når tjenesten først har fået en kendelse til at aflytte en mistænkt. 

Advokatrådets retsudvalg har vanskeligt ved at forestille sig, at PET skulle være 
bedre til at ramme plet end politiet i øvrigt er og finder derfor behov for at få sat 
tal på PET’s aflytninger. ”PET må afkræves disse oplysninger, før man beslutter 
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at udvide tjenestens beføjelser, for tallene viser, at den retslige kontrol har betyd-
ning, og derfor kan man ikke bare forkaste den retslige prøvelse” (Advokatrådets 
høringssvar til terrorpakken).

Landets 54 politikredse bad i 2005 domstolene om 3.438 forudgående tilladel-
ser til at foretage indgreb i meddelelseshemmeligheden. Det vil sige telefon- og 
rumaflytning, udvidet teleoplysning samt brevåbning og brevstandsning. I 3.399 
tilfælde fik man tilladelse til at foretage det ønskede indgreb, mens domstolene 
fandt grundlaget for spinkelt og nægtede tilladelse i 47 tilfælde.

Afslagene svarer til godt 1% af alle anmodninger, hvilket som nævnt er fire 
gange mindre end afslagsprocenten i de sager, hvor politiet har iværksat aflytnin-
gen og først bagefter går i retten for at få den godkendt (Rigsadvokatens Beret-
ning). Loven siger, at hvis formålet med en aflytning forspildes, fordi politiet først 
skal omkring en dommer, må politiet umiddelbart iværksætte aflytning. I så fald 
skal indgrebet forelægges en dommer inden 24 timer.

I artiklen Brug for mere overvågning ... af politiets arbejde beskriver Bjørn Elm-
quist og Jeff Jørgensen, hvordan privatlivets fred er en af de menneskerettigheder, der 
i de senere år er kommet under størst pres. Domstolskontrollen over for politiets be-
gæringer om indgreb i meddelelseshemmeligheden er ifølge forfatterne en narresut. 
Dels fordi domstolene næsten aldrig siger nej til politiet, og dels fordi der ikke 
bliver ført statistik over, hvad der kommer ud af indgrebene i form af domme. 

Har vi afskaffet nævninger?

Politi- og domstolsreformen truer retssikkerheden og er sandsynligvis grundlovs-
stridig. I dag voterer nævningerne alene uden anden vejledning end retsforman-
dens retsbelæring. Advokatrådet mener, at det er ”meget tvivlsomt”, om dette 
er foreneligt med Grundloven, som udtrykkeligt foreskriver brug af nævninger 
i retsplejen. Og hovedforskellen på en nævning og en domsmand er, at næv-
ningerne arbejder alene. Med forslaget om en politi- og domstolsreform bliver 
nævningene nærmest gjort til en slags domsmænd.

Slår man efter i statsretsteorien, finder man ingen klare svar på spørgsmålet 
om, hvad Grundloven kræver. Men professor, dr.jur. Henrik Zahle har om re-
formforslaget bemærket, at det på dette punkt ikke er i overensstemmelse med en 
fortolkning af Grundloven, der følger traditionelle metoder. Det vil sige ikke ser 
på, hvad Folketinget faktisk mente, da det i 1953 vedtog Grundloven. 

Der er også et retssikkerhedsproblem i forslaget. Tilhængerne mener – som ud-
trykt af professor, dr.jur. & phil. Ditlev Tamm i en kronik – at fælles votering ”svarer 
til nutidens begreber om kommunikation”, fordi dommere og nævninger kan disku-
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tere sagen indbyrdes. Men det er ikke meningen, at der skal være den dialog, som 
reformen lægger op til. Der er tale om en proces, hvor anklagerens beviser skal 
bedømmes og en straf udmåles. Og i de alvorligste straffesager, hvor der kræves 
mindst fire års fængsel, ønskede grundlovsfædrene at være helt sikre på, at bevis-
materialet holder, også i menige borgeres øjne. Derfor må juristerne ikke, ud over 
ved den offentlige retsbelæring, kunne påvirke nævningerne.

I artiklen Har vi afskaffet Nævninger? argumenterer Eva Smith for, at det er 
både grundlovsstridigt og uhensigtsmæssigt at ændre nævningeinstitutionen, som 
vi kender den i dag. Faktisk betyder de ændringer, der skal træde i kraft 1. januar 
2007, en reel afskaffelsen af nævninger. Det, fordi justitsministeren i sit lovfor-
slag ikke anerkender, at hovedforskellen mellem nævninger og domsmænd er, at 
nævninger voterer alene.

Politiklagesystemet

Det har ikke skortet på sager, hvor politiklagesystemet har ageret problematisk.
To betjente blev frifundet, da de satte tape for munden på to unge anholdte 

(Politiken 13. marts 2006). Det på trods af, at Europarådets særlige antitorturko-
mité for næsten 10 år siden konstaterede, at den adfærd kan være farlig. 

Rigsadvokat Henning Fode tilsluttede sig statsadvokat Elsemette Cassøe, der 
to gange har undersøgt Jens Arne Ørskov Mathiasens dødsfald og blåstempler po-
litiets håndtering af sagen. Det på trods af, at verdens fremmeste retsmedicinere 
konstaterer, at det ikke foregik, som politiet fremstiller det (DR-dokumentarfil-
mene ”Magtens billeder” og ”Hævet Over Mistanke”). Jens Arne Ørskovs mor vil 
have placeret et ansvar og har fået fri proces til at føre sagen. 

Højesteret afgjorde, at det var vold, da en mand spyttede en bagerekspedient i 
ansigtet, fordi hun ikke ville lave ham en bestemt sandwich. Men det var ikke vold, 
da en politibetjent uden for et diskotek i Kalundborg trådte en mand, som allerede 
lå i håndjern, i nakken. Det er statsadvokaten og rigsadvokaten begge nået frem til. 

En kvindelig betjent dræbte en psykisk syg mand, der havde truet en kvinde 
og senere betjentene med en kniv. Det var, da han skar i sig selv med kniven, at 
betjenten valgte at skyde ham i benene. Endnu inden undersøgelserne – herun-
der obduktionen – var afsluttet, udtalte daværende statsadvokat Erik Merlung til 
Politiken, at manden sandsynligvis døde af de læsioner, han havde påført sig selv, 
og at han ikke mente, at politiet havde handlet forkert. Det ydermere på trods af, 
at der stadig var vidner, der ikke var afhørt. 

En af de mange, der har sat spørgsmålstegn ved det nuværende system, er 
advokat Kristian Baagø. Han mener, at afgørelsen illustrerer de svagheder, der er 
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i politiklagesystemet. Politiet er for tæt forbundet med anklagemyndigheden og 
afgør i realiteten selv klagesager, er hans opfattelse (Politiken, 26. januar 2006).

Claus Juhl giver i artiklen Behandlingen af klager over politiet i Danmark – et 
spørgsmål om uvildighed og objektivitet en historisk beskrivelse af baggrunden for 
politiklagesystemet og en skitsering af debatten, som den har udviklet sig om det nu-
værende system – samt en grundig indføring i den kontroversielle Løgstør-sag.

Narkopolitik

Regeringens nul-tolerancepolitik over for stoffer i fængslerne, der blev sat i værk 
1. juli 2004, skaber flere narkomaner. Bliver en indsat taget med ulovlige stoffer 
i urinen, får han en bøde og mister privilegier som for eksempel weekendudgang 
og mulighed for uddannelse eller arbejde under afsoningen – ligesom prøveløs-
ladelse heller ikke kan komme på tale. Heroin kan kun spores i urinen i 2-3 
dage, mens perioden er 60 dage for hash. Derfor er der flere fanger, der går over 
til hårde stoffer. Det forklarer både indsatte, fængselspersonale og kriminologer. 
Justitsministeren afviser dét, hun kalder ”spekulationer”, og henviser til, at der 
”ikke er belæg for påstanden” (Politiken 15. januar 2006). 

Vibeke Asmussen og Jørgen Jepsen beskriver i artiklen Dansk Narkotikapolitik 
– repression og afmagt de senere års udvikling i dansk narkotikakontrolpolitik 
og den aktuelle situation i lovgivning og retshåndhævelse. Det forstået som ind-
satsen af politi, anklagemyndighed og kriminalforsorg samt konsekvenserne af 
udviklingen. 

På det lovmæssige område stiller de to forfattere skarpt på de relevante aktører. 
Ikke blot på aktørerne i den politiske proces og retorik, men også på politiets 
reelle rolle som skaber og skærper af kontrolpolitikken. 

Stramningerne i narkotikalovgivningen fra 2003 og frem er ifølge forfatterne 
udtryk for en ”nul-tolerancepolitik” med alvorlige konsekvenser for stofbruger-
nes og deres omgivelsers helbred og velfærd. Samtidig er de udtryk for et brud 
med den tidligere humanistiske tradition på feltet. Denne signalpolitik påvirker 
ikke i nævneværdigt omfang stoffernes tilgængelighed. I stedet indebærer den 
førte politik en omfattende kriminalisering af det, der burde være et sundheds-
politisk problem – med yderligere elendiggørelse af de i forvejen marginaliserede 
stofbrugere til følge.

Fra rets- til politistat

I Juli 2005 blev London ramt af terror. En terror, der giver minder om 11. sep-
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